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  . مقدمه1
هاي شرق و غـرب هميشـه از تغييـر و تحـوالت      ايران به لحاظ قرار گرفتن در مسير تمدن

ها تأثير گذاشته است. آشنايي با تمدن غرب و استفاده از برخي از  ها تأثير پذيرفته و بر آن آن
شـروع گرديـد؛ امـا آشـنايي      محمدشـاه ي  دورهدست آوردهاي آن در ايران عصر قاجار از 

كـه اطبـا خـارجي     شود، زماني ي محمدشاه مربوط مي دورهايرانيان با طب مدرن به قبل از 
انحاءمختلف وارد ايران گرديدند و يا مردم از طريق مطبوعـات و... از مواهـب و مظـاهر     به

ـ        طب نوين مطالبي شنيدند. وليعهـد خـوش   ا فكـر قاجـار، عبـاس ميـرزا، ايـن آشـنايي را ب
عنوان طبيب مخصوص و طبيب سپاه و نيز اعزام دانشـجو بـه    كارگيري طبيب خارجي به به

كـه از ديـد مـردم يـك بيگانـه       - خارج تسريع بخشيد. او با دعوت از يك طبيب خـارجي 
به دربار وليعهد و سپردن امور درماني خود و سپاه به او و نيز بـا   - نامسلمان از ديار كفر بود

ي يا به عبارتي باورهاي رايج مـردم را  ا هيپاون فرزندان خويش، باورهاي اقدام به واكسيناسي
ي عصر قاجار را براي استفاده از دست آوردهاي طب نوين اندكي از شك و  جامعهلرزاند و 

  ترديد بيرون آورد.
ي مـردم و   تـوده ي عصر قاجار، متشـكل از   جامعهي  عالقهبا گذشت زمان، خواست و 

 هـا  رساختيز كه ازآنجاييو گسترش طب نوين را فراهم نمود؛ اما  حاكمان، موجبات رواج
ي آمـاده  ا عالقهو بسترهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه هنوز براي پذيرش چنين خواست و 

 مسـائل نشده بود، رسيدن به اين خواست و عالقه در اواخر عصر قاجار ميسـر گرديـد. از   
خصوصا طب - به امور مرتبط با خارجي هامنفي در ديدگاه مردم نسبت  رگذاريتأثاجتماعي 

اطبا  خصوصاًي اطبا خارجي، ها دخالتبه خاطرات تلخ شكست از روسيه و  توان يم - نوين
  انگليسي را در امور داخلي ايران اشاره كرد.

و بستر جامعه و يا به  ها رساختيزي ساز آمادهدر تغيير نگرش و ديدگاه مردم در جهت 
. در اين مقاله از ميان اند داشتهپذيرش طب نوين عواملي دخالت ي براي ساز فرهنگعبارتي 
اعتقاد به برتري آموزش نـوين، رسـوخ تفكـر    فرهنگي نظير: - ، عوامل اجتماعيمؤثرعوامل 

فرهنگي در كنار عواملي همچـو  - اجتماعي مسائلبرتري طب مدرن، سهل گيري در برخي 
ردم در مراجعه به پزشك خـارجي،  ي) مچشم وهم چشم اصطالح به( رقابت و برابري نمودن

 هـا  آنكـه در ادامـه بـه     انـد  قرارگرفتهمورد ارزيابي و تحليل  به رخ كشيدن دارايي و قدرت
  خواهيم پرداخت.

  



 85و ديگران   اله قهرماني اصل  ولي

  تحقيق . ضرورت2
ي عصر قاجار با طب نوين مطالباتي را در بـه وجـود آورد و مـردم خواهـان      جامعهآشنايي 

اين مطالبـات رواج طـب نـوين بـا      رغم يعلكارگيري طب نوين گرديدند ولي  استفاده و به
يي به خواسـت و عالقـه   گو پاسخآمدن بر مشكالت و  فائق. براي 2مشكالتي مواجه گرديد

و عاليـق خـويش دسـت كشـيد تـا       ها سنتي از از برخ اجباراًي عصر قاجار  جامعهمردم، 
بـر ايـن رويكـرد و     تأثيرگـذار فرزنداني سالم تحويل جامعه دهد. ضرورت شناخت عوامل 

ي نقد و تحليل قرار نگرفته است، بر آن شديم  بوتهتاكنون در  موردنظركه موضوع  ازآنجايي
تحـول و رويكـرد   را در ايـن   هـا  آنفرهنگي را بررسي نمـوده و نقـش   - تا عوامل اجتماعي

  .ميآشكارساز
  
  تحقيق و سؤاالت حطر افهد. ا3
بر گسترش و رواج طب نوين در  مؤثرفرهنگي به عوامل - قرار دادن نگاه اجتماعي مدنظربا 

ي عصر قاجار، و اينكه هرگونه رويكرد به تحوالت غرب يك نوع تهديد ارزشي در  جامعه
: نقـش  ديـ مطرح گرد، سؤال پژوهش نيز بر همين اساس شد يمي عصر قاجار تلقي  جامعه

ي عصر قاجار به چـه صـورت    جامعهفرهنگي در گسترش طب مدرن در - عوامل اجتماعي
فرهنگي در تغيير رويكرد مردم به طب - بوده است؟ به سخن ديگر كدامين عوامل اجتماعي

انشـجو بـه خـارج،    دارالفنـون، اعـزام د   سيتأس؟ آيا عواملي همچون اند داشتهنوين دخالت 
حضور اطبا خارجي در دربار و ساخت مؤسسات انسان مدارانه كافي بودند و يا موضوعاتي 
مانند ظاهر اطبا خارجي، رقابت و برابري نمودن مردم، نشان دادن قـدرت مـالي نيـز نقـش     

و در رواج طب مدرن  بودهي عوامل در كنار هم تأثيرگذار  همه؟ فرض بر اين شد اند داشته
  .اند داشتهي عصر قاجار از طب سنتي و موروثي به طب نوين نقش  جامعهيكرد و رو

  
  تحقيق ةنيشيپ .4

فرهنگي تأثيرگذار بر گسترش طب  - شده در خصوص عوامل اجتماعي بيشتر مقاالت نوشته
انـد؛ بـه سـخن ديگـر      مدرن در جامعه عصر قاجار بر عوامل تأثيرگذار خاصي تأكيد نمـوده 

و  انـد  سـته ينگراز يك بعد به تغييرات  شده اشاره ها آننمونه به  عنوان بها مقاالتي كه در اينج
ي از عوامل موجبات تغيير را ا مجموعهاجتماعي و فرهنگي  مسائلاين در حالي است كه در 
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از نقـش  "بين اتريش و ايـران  ي تاريخي از انتقال دانش و فرهنگا نهيشيپ": ندينما يمفراهم 
 "؛ ادكردهي عصـر قاجـار يـ    جامعهي و طبي پوالك در اقتصاد ي،اسيس اجتماعي، فرهنگي،

هـاي   هيئـت بـه نقـش    " مذهبي فرانسوي در ايـران  يها ئتيمادام توماسن از بازماندگان ه
پرداخته و در اين راه بـه مشـكالت    و مذهبي يفرانسوي در بخش درماني، آموزش يحيمس
 در آمريكايي مبشران فرهنگي و آموزشي يها تيفعال از يا خچهيتار "اشاره نموده است؛ ها آن

 تيـ وترب ميتعلـ مشكالت اجتماعي و فرهنگـي ايجـاد مـدارس نـوين و      " قاجار دوره ايران
 دوره پايـان  تـا  .ق 1210 ازقاجـار (  دوره در ترجمـه "دختران و پسران را يادآوري نمـوده؛  

در عصر ناصري بـه علـل پيشـي گـرفتن      ها ترجمهضمن يادآوري افزايش تعداد ")يمظفّر
قاجـار، از   دوره در ترجمـه "از زبان فرانسه به زبان انگليسي پرداخته است؛  ها ترجمهتعداد 

نموده اسـت؛   ديتأكها  و زمان ترجمه آن ها كتاببيشتر بر نام  "شاه نيناصرالدي  دورهآغاز تا 
هـا   موضوع ترجمه كتب پزشكي به زبان فارسي و تأثير آن "در عصر قاجار نهضت ترجمه"

ي قاجاريه: اعزام  دورهچالش و پاسخ در "بر روند آموزش در دارالفنون مطالبي آورده است؛ 
انتخاب فرانسه را نه به خاطر ارجحيت علمـي   "دانشجو به خارجه با تأكيد بر مورد فرانسه

 "در برابر دو قدرت انگليس و روسـيه بيـان نمـوده اسـت؛      كه به خاطر ايجاد موازنه منفي
بـر مشـكالت اعـزام     "اعزام محصل در عصر قاجار و انتقاد به اين روند در پرتـو دو سـند  

نوسـازي و   يهـا  نهيگذري بر زم"ها در عصر قاجار تأكيد دارد؛  ي اعزام آن نحوهدانشجو و 
يد بر مسئله اعـزام دانشـجو بـه خـارج از     با تأك - انديشه اصالح گرانه در ايران عصر قاجار 

قلمداد كرده  و تمدني ي، فرهنگيسياسي، اجتماعمهم  مسائلنويسنده نوسازي را از " ايران
ي  شــهياندطــب) و تــرويج  (ازجملــه ينوســازو نقــش اعــزام محصــل بــه خــارج را در 

 اقـدامات  و دارالفنون معرفي بر اي مقدمه"ي، مورد نقد و بررسي قرار داده است؛ خواه يترق

ي نسبا كامل از مدرسه بر نقش آموزشي و نوآوري مدرسه و ا خچهيتارضمن ارائه  "اميركبير
ايـن پـژوهش عـالوه بـر     نيز مشكالت اجتماعي و فرهنگي در اين راه را بيان كرده اسـت.  

 مسـائل سـهل گيـري در برخـي    هـايي همچـو:    مدنظر قرار دادن موارد ذكرشـده شـاخص  
مردم در مراجعـه بـه پزشـك خـارجي، بـه رخ       ت و برابري نمودنرقابفرهنگي، - اجتماعي

  اند. را نيز عالوه نموده كه تاكنون موردتحقيق و بررسي قرار نگرفتهكشيدن دارايي و قدرت 
  
  . روش تحقيق5

ي ارائـه مطالـب    وهيشـ اي و  صورت اسنادي و كتابخانـه  به ها دادهروش مطالعه و گردآوري 
  .استتحليلي - توصيفي  صورت به
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  . بحث6
و  اسـت اي است كه هميشه در حال پويايي، حركت و تكامـل   مثابه موجود زنده فرهنگ به

هـاي فرهنـگ ديگـران را     اي است كـه بـراي پويـايي خـويش بهتـرين      جامعه موفق جامعه
هـا مرتكـب    . اين گزينش درواقع تكرار نكردن اشتباهاتي است كه جوامـع سـال  نديگز يبرم

اند. علم طب نيز از اشتباهات بري نبوده و تكرار نكردن  پرداخت كردهي آن را  نهيهزشده و 
اشتباهات، اين علم را در مسير پيشرفت و تحول قرار داده است. براي پيشرفت علم طب در 

برخي از دسـت آوردهـاي آن بـه عـادت و      جوامع مختلف هزينه و زمان صرف شده و لذا
سازي مستثنا نبـوده و ازجملـه    نيز از فرهنگ اند. با اين توصيف علم طب شده فرهنگ تبديل

سازي و به عبارتي آماده نمـودن بسـتر    علومي است كه گسترش و رواج آن مستلزم فرهنگ
رواج طـب نـوين در عصـر    جامعه براي پذيرش دست آوردهاي آن است. طـوالني بـودن   

يت است كه ، بيانگر اين واقعاستي يك نوع نوآوري در آن عصر  اشاعهي نوع بهقاجار، كه 
: 1386؛شكر خواهي نوآوري راجرز ( اشاعهي  هينظري  گانه پنجگذشتن از هركدام از مراحل 

ي را صرف نمـوده  زمان مدتي عصر قاجار در هركدام از مراحل  جامعهبوده و  بر زمان 3)12
به استفاده از دسـت آوردهـاي تمـدن مـدرن را بـه       موقع بهاست. ابراهيم نژاد عدم رويكرد 

ي به طب ابي دستي فرهنگي و اجتماعي ربط داده و اين عوامل را از مشكالت ها نهيزم پس
  (Ebrahimnejad, 2004: 136) مدرن قلمداد كرده است.

قضاوت افراد در وادي تحوالت اجتماعي واجد اهميت اسـت، هرچنـد   از ديد چالمرز 
ي در مورد طب نـوين  داور شيپ) اين قضاوت و 197: 1390چالمرز؛تنها عامل هم نيست. (

ريشه در تربيت و فرهنگ ايران عصر قاجار داشته و بيشتر نشات گرفته از عدم آگاهي بوده 
در خصوص موضوع خاص را تحليل  نانهيب روشني ريگ موضعاست. چالمرز در خصوص 
ي درسـت و مناسـب نيـاز داريـم از: اهـداف آن،      ريـ گ موضـع نموده و بيان كرده كه بـراي  

ي به آن اهداف، نيروها و عواملي ابي دستبراي نيل به آن اهداف، ميزان  اخذشدهي ها روش
) اين آگـاهي در  199: 1390چالمرز؛، آگاهي داشته باشيم. (كنند يمرا كه توسعه آن را تعيين 

اوايل عصر قاجار در حداقل و در ادامه آن عصر بيشـتر شـده اسـت. بنـابراين بـا اقـدامات       
كه در ادامه مورد تحليل و ارزيابي قرار  –در طول عصر قاجار  افتهي انجامفرهنگي - اجتماعي

كـارگيري دسـت آوردهـا و مظـاهر طـب نـوين        و بـه  موجبـات پـذيرش   - خواهند گرفت
  گرديد:  فراهم
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  اعتقاد به برتري آموزش نوين 1.6
ي غربي بـا روش نـوين و در   ها ئتيهي داير شده توسط ها گاهآموزش كودكان در آموزش 

آموزش موضوعات بهداشتي و درماني به برخـي زنـان و مـردان ايرانـي در     مدت كم و نيز 
 زودبـازده ي نـوين هـم راحـت و هـم     ها آموزش داد يمي طبي، به عينه نشان ها آموزشكده

هستند؛ به همين دليل مردم باور كرده بودند كه اين نوع آموزش بر آمـوزش سـنتي برتـري    
) فرزنـدان  دهنـدگان  ميتعلـ بـودن   رمسلمانيغبه علت اجنبي و ( يباطنرغم ميل  دارد و علي

ي در تغييـر  ا عمـده نقـش   هـا  آموزش. اين نوع فرستادند يم ها گاهخويش را به اين آموزش 
  است: شده پرداختهها  داشت كه در ذيل به آن رندگانيگ آموزشبينش، رفتار و فرهنگ 

  فرهنگي، بهداشتي و درماني كشورهاي خارجي در ايران مؤسسات 1.1.6
اند،  شده كه توسط كشورهاي خارجي در ايران ساختهبهداشتي و درماني مؤسسات فرهنگي، 

، و دانشكده است. ايـن مؤسسـات عمـدتاً توسـط     شامل: مدرسه، مراكز درماني و بهداشتي
شـده و اغلـب    ، آمريكـا و روس سـاخته  هـاي مـذهبي كشـورهاي فرانسـه، انگلـيس      هيئت

اين هيئت فرانسوي بود كـه   است. طبق نظر الگود شده يم نيتأم ها آنروهايش نيز توسط ني
  )493: 1386بذر ساخت مؤسسات فرهنگي و انسان مدارانه را در ايران كاشتند. (الگود؛

اي بود كه جاستين  شد مدرسه اولين مدرسه كه از روش نوين تدريس در آن استفاده مي
ي خـود   خانـه ي هـا  اتاقي از كيدردو ماه پس از ورود به اروميه   Justin Perkins(4( نزيپرك
گشـايش يافـت.    آمـوز  دانـش با هفـت   م 1836ژانويه  18كرد. اين مدرسه در روز  سيتأس

ش ) كشـي Ugen Burehبـوره ( اوژن  ) همچنـين 239: 1344؛كاويان پـور و  11: 1333(الدر؛ 
فرانسوي، اولين شخصي بود كه اولين مدرسه نوين مختلط كه در آن شـاگردان مسـلمان و   

ــالس درس   ــك ك ــي در ي ــارمن ــد يم ــن  16، در خواندن ــزم  1839ژوئ ــاخت.  در تبري س
  )190: 1990(ناطق؛
كالج اروميه . جكسون از شد يمي پزشكي، طب به روش نوين تدريس ها آموزشكدهدر 

)Urumiah College (شده و جـايي بـوده بـراي     يستأسوسيله اعضاي هيئت آمريكايي  به كه
) نيـز  Cochran( دكتـر كـاكران  ) و 124: 1369(جكسـون؛  ادكردهارتقا تحصيالت پسران، يـ 

و يـا   هـا  دانشـكده ترين وظايف هر پزشك ميسيونر را تربيت پزشـكان دانسـته اسـت.     مهم
ي دوشيزه  ادارهتحت " "اروميه زشگاه پرستاريآمو"ي ديگر عبارت بودند از: ها آموزشكده
)؛ آموزشـگاه تعلـيم پزشـكي در همـدان تحـت      85: 1333؛ ) (الدرWilma Pease(ويلما پيز 
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د ميسـيونر ديگـر ماننـ   در سنوات بعد، توسـط پزشـكان   ) كه Alexander(نظارت الكساندر 
)، دكتـر بالنـش ويلسـون سـتد     Jessi Wilson()، دكتـر جسـي ويلسـون    Holmes(هولمس 

)Blanche Wilson Stead  دكتر كالرا فيلدز مانسـون ،()Clara Field Manson   و دكتـر فانـك (
)Funk83: 1333؛ (الدر. ) ادامه يافت(  

هـاي خـارجي در    تعدادي از مراكز بهداشتي و درماني نيز در عصر قاجار توسط هيئـت 
 هـاي آمريكـايي   : مدارس و بيمارستانشود يمها اشاره  ايران ساخته شدند كه به برخي از آن

هـاي انگليسـي در    ؛ مـدارس و بيمارسـتان  ، تهـران ، همدان، رشتتبريز در شهرهاي اروميه،
؛ مراكـز آموزشـي درمـاني    و بوشهر كرمانشاه سيستان)،( آباد ، نصرتحيدريه شهرهاي تربت

) مؤسسـه خيريـه جلفـاي    322: 1369حيدريـه؛ (گروتـه؛   ، تربـت ا در تهران، مشـهد ه روس
ي بـود  مؤسساتيكي از نخستين  تبريز ) و بيمارستان آمريكايي52: 1382؛زاده ملك؛ (اصفهان

  )84: 1333؛ (الدر كه به تربيت دختران ايراني براي پرستاري همت گماشت.
ي چنـين  انـداز  راهفرهنگي جامعه عصر قاجار، ساخت و - با توجه به وضعيت اجتماعي

يي را به دنبال داشته است، ولي ها تنش، ها يخارجمراكز آموزشي، بهداشتي و درماني توسط 
آوردهاي ي آن روز ايران را در مسير دريافت دست  جامعهكاسته و  ها تنشگذشت زمان از 

 مؤسسـات گفـت در همـين مراكـز و     تـوان  يمدر اينجا طب نوين) قرار داده است. تمدن (
  است. شده يمي گذار هيپامقدمات برخي تغييرات رفتاري و فرهنگي 

  تأسيس مدارس ملي نوين 2.1.6
ي  نحـوه ي آشنايي مردم با تمـدن نـوين بـود.    ها راهمدارس به سبك جديد يكي از  سيتأس

آموزان  بود. دانش ها خانه مكتبي آموزش در  نحوهاز  تر آسانآموزش در اين مدارس بسيار 
ي خود را به منزل و جامعه برده و در تغيير مـنش ايـن دو   ها آموختهو  گرفتند يمزودتر ياد 

  .شدند يم رگذاريتأثمكان فرهنگي 
 شـاه در ايـران   نيمظفرالـد وپـائي در زمـان   ار تيـ وترب ميتعلطرز  ي دالماني نوشتهبنا به 

هم توسعه پيدا  روز روزبه، مدارس منظمي داير شد و ها خانه مكتبي جا بهمعمول گرديد و 
ي  وهيشـ شاه را، كه بـه   ي مظفرالدين دوره) كرماني تعداد مدارس 151: 1335كرد. (دالماني؛

. كنـد  يمـ اعـالم   بـاب  49، دادنـد  يمـ ي جديـد آمـوزش    وهيشـ و بـه   شـده  سـاخته جديـد  
طـي حضـور    كه ها آن). اين مدارس به تقليد از نوع خارجي 559- 562؛3ج ؛1384(كرماني؛

گرديدند. در همين عصر همـين مـدارس ملـي     سيتأسبودند  شده ساختهخارجيان در ايران 
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بـه ميـوه دهـي     آرام آرامريشه در خاك كـرده و   "ي كوچكها دارالفنون"نوين يا به عبارتي 
چنين مدارسي در تغيير رفتار و فرهنـگ و حركـت    سيتأس. شدند يم تر كينزدو  تر كينزد
  بوده است. رگذاريتأثي عصر قاجار  جامعهي تحول سو به

  دارالفنون ةمدرس 3.1.6
ي گونـاگون بـراي معرفـي آن    ها ناماز  ي دارالفنون مدرسهبه علت گستردگي فعاليت علمي 

 ؛94: 1374؛بـروگش ؛ 27: 1361؛افضـل الملـك  ؛ 105: 1378روششوار؛( است. شده استفاده
در اوايـل مدرسـه توسـط اسـاتيد     ) 638: 1380؛1ج  ؛كرزن؛ 488: 1391ي، تقديري؛خلخال

به استخدام  به اروپا جان داوود) توسط اميركبيرخان (كه با اعزام داوود  شد يماروپايي اداره 
ايران پايان  صدساله هفت، صد ششي ركود  دورهدارالفنون به  درواقع" .5دولت درآمده بودند

ي گذار انيبن اد.ي علوم جديد را در ايران بنيان نهها هيپا) و 16: 1382؛زاده ملك (نوايي، "داد
ي علمي پزشـكي   پشتوانهبا  به خارج عملي، اعزام دانشجو صورت بهو آناتومي  علم تشريح

داشتند  سينايي - كه هم اطالعات طب جالينوسي - روز، پرورش طبيب به روش نوين غربي
ي مدرسه  محوطه، ايجاد داروخانه بسيار مجهز و بهداشتي در - و هم اطالعات نوين طبي را

اولـين  ي مقـيم ( هـا  خانـه  سـفارت و تشكيل جلسات بهداشتي با حضور اطباء ايراني و اطبا 
ي هـا  انجمـن ي گـذار  انيـ بن، از شـاگردان دارالفنـون   سؤالمجمع پزشكان براي شور و گاه 

ي  مدرسـه  راتيتـأث ) از )يكـوب  آبلـه ، 6نـه يقرنط الصـحه (خصوصـاً   حفـظ بهداشتي، مجالس 
مدرسه دارالفنون بـا   درواقعي رواج طب نوين در عصر قاجار بوده است.  نهيدرزمدارالفنون 

علمي و فرهنگي توانست ايران عصر قاجار را در مسير تمدن جديد يـاري رسـاند،    راتيتأث
  مربوط به علم پزشكي بود. ها آنكه يكي از 

  بهداشتي يها جزوهكتب و  فيتأل 4.1.6
ي آموزشـي  ها جزوه، ها روزنامهبهداشتي در كتب درسي مدارس،  - آموزشي  مسائلنوشتن 

هـا از اولويـت    يمـاري بدر ميان مردم براي آموزش بهداشـت و پيشـگيري از    ها آنو پخش 
جـزوات و   خاص برخوردار است. به همين منظور، هم اطباء ايراني و هـم اطبـاء خـارجي   

  ها داشته است: يي منتشر كردند كه بازخوردها نشان از تأثيرگذار بودن آنها كتاب
كتاب بهداشتي در مورد بهداشت كودكان نوشـت كـه    شتدر ر) Payne( خانم پين" ـ

  )88: 1333؛ (الدر "هزاران جلد از آن چاپ و در دسترس مردم قرار گرفت.
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هـاي   و جـزوه  7صـدا شـده بودنـد    ها براي كمك به بهداشت و درمـان هـم   روزنامه  ـ
» قواعـد معالجـه وبــا   « ي جـزوه شد. ناطق به  آموزشي ميان روحانيون نيز پخش مي

ميـان  ": سدينو يمو  برده نامراجع به چگونگي اين بيماري و جلوگيري از سرايت آن 
كـه مـردم را بــياگاهانند.     "هـاي شــهر پخـش شـد     روحانيان و سرشناسـان محلـه  

  )55: 1356(ناطق؛
ه.ق از طرف دولت به واليات فرسـتاده   1307در سال  پيشگيري از وبا دستورالعمل  ـ

روستائيان و ايالت نتوانستند به آن عمل  .يي نرسيدبجا دستورالعملشد، كه البته اين 
روز كار نكنند، بـه   15 توانستند يمي متوسط جامعه كه  طبقهو  نانيشهرنش اما ندينما

  )56: 1356؛. (ناطقدنمودن يمو شهرها را خالي  كردند يماين دستورالعمل عمل 
با عمل به اين  ها آنبيانگر توجه و اعتماد مردم به دانش روز بود؛ چه،  ادشدهي يها نمونه

و آن را به عينـه   كردند يمجلوگيري  ها يماريباز كشتارهاي دهشتناك برخي  ها دستورالعمل
براي اولين بار به مورد اجرا  ها دستورالعملبرخي از اين قواعد و  هرچند. كردند يممشاهده 
  روند جاري جامعه بوده است. برخالفو يا  شد يمگذاشته 

  طبي خصوصاًي خارجي ها كتاب ةترجم 5.1.6
هايي  كتاب ي ترجمه، طوركلي فرهنگي به دست آوردن مزاياي علمي و يا به هاي يكي از راه

 ي زمينهشده است. بنابراين اساساً اين نياز است كه  است كه به زبان آن علم و فرهنگ نوشته
مبـادالت   ارزيـابي  يهـا  راه تـرين  سادهترجمه را يكي از  سازد. سارتون ترجمه را فراهم مي

دانسـته  يك گروه ترجمه را تنها حـاكي از وجـود نيازهـاي عمـومي      ي مجموعهفرهنگي و 
  )2064: 1383. (سارتون؛است

ي معروف دربـاري همچـون   ها چهرهاز ي عصر قاجار، برخي  جامعهبر اساس نيازهاي 
 .كردنـد  يمـ از ترجمـه كتـب حمايـت     اعتمادالسلطنه و اميركبير شاه، ناصرالدين ميرزا، عباس

  .)793: 1390خاچاطوريان سرادهي؛ محسني،(
 از ممانعـت  داد. بـراي  فرمـان  را اروپـايي  پزشـكي  مرجع كتب ترجمه نيز ميرزا عباس "

 ميـرزا  عبـاس  مذهب، و طب هاي حرفه اهل توسط مدرن غربي معرفي طب با رويارويي

 صـادر  كرد مي توجيه» جراحي «مانند را طبابت غربي كه رويكرد كتابي نوشتن مأموريت

؛ (فلـور كـرد   مـي  گفتگـو  اروپـايي،  طـب  به همانند ايراني طب ارزش از كتاب نمود. اين
1387:  218(  
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طبـي آن را   ي حـوزه  ي ترجمه كتاب در درزمينه ها تيفعالآماري از  ي ارائهبا  آبراهاميان
 كتـاب  عنـوان  160 از بـيش  نوزدهم ي رمزه در "نويسد:  و مي دينما يمآميز قلمداد  موفقيت

 "بـود.  پزشـكي  و زبـان  راهنمـاي  و نظـامي  در مسـائل  آن عنـوان  88 كـه  شـد  منتشـر 

خـان،   عنوان كتاب، كه محمـدعلي  50بنا به نوشته هما ناطق از ميان  )75: 1384(آبراهاميان؛
عنـوان مربـوط بـه     5ايـران آورد،  سفير ايران در فرانسه، به سفارش حاجي ميرزا آقاسي به 

  )243- 239 :1990پزشكي و علوم طبيعي بود. (ناطق؛
كتب طبي خـارجي، ايـن بـود كـه عـالوه بـر آشـنايي         ي ترجمهترين پيامدهاي  از مهم

هـا آگـاهي    مترجمين با پيشرفت علوم خصوصاً علوم پزشكي، مردم ايران نيز از آن پيشرفت
ي طبـي يكـي از ابزارهـاي الزم و ضـروري بـراي       شـده  ترجمـه هـاي   ند، لذا كتـاب يافت مي
توانستند با تقليـد از   مي در ايران بوده است. اطباء ايراني عصر قاجار گذاري طب نوين بنيان

خصوصاً  سوي اخذ تمدن غربي، هاي جديدي تأليف نموده و حركت به ها، كتاب اين كتاب
  طب نوين را تسريع نمايند. نهيدرزم

  
  رسوخ تفكر برتري طب مدرن 2.6

ي تفوق دانش طب در غرب بود اما آنچه بيشـتر   دهنده نشانهرچند اعزام دانشجو به خارج 
علني نشان داد مسافرت شاهان قاجار و نيز برخي از درباريان به  طور بهتفوق طب غربي را 

نمود. شـرح   تر محسوسر اين ميان مسافرت مظفرالدين شاه اين موضوع را غرب بود كه د
  در ادامه خواهد آمد: شده گفتهمبسوط موارد 

  ها براي تكميل تحصيالت و بازگشت آن به خارج اعزام دانشجو 1.2.6
بـه كشـور يـا     هـر كشـوري، اعـزام دانشـجو     ي فقدان يا كامل نبـودن علـوم در  ها نشانهاز 

پيشرفت كرده و يا در حال پيشرفت و  ها نيسرزمدر آن  موردنظركشورهايي است كه علوم 
براي تكميل تحصيالت به كشـورهاي   ي قاجار دورهيي كه در ها گروهتكامل است. يكي از 

شـدگان بـه خـارج در     اعـزام روه پزشكي بودنـد. تعـداد   اروپايي اعزام شدند، دانشجويان گ
  )13: 1386. (آقا حسيني؛اند بودهه.ق ده نفر  1298.ق تا ه 1226ي پزشكي از سال  رشته

 سال تا دولت طرف از محصل اعزام روند ه.ق)، 1276- 1275نفره ( 42 گروه اعزام از پس

 دار حـه يجر ،شـاه  نيناصرالدعالوه بر ترس  وقفه را نيا علل توان يمشد.  ه.ق متوقف 1329

 نيـ ا سـوي  از اخذشـده  ديعقا افكار و غيتبل ليدل به مذهبي مردم عواطف و احساسات شدن
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ي عـدم اعـزام    سـاله  50ي  فاصـله ) هرچند 194: 1393ي؛عماد محصالن دانست. (بوچاني،
ي كسـب دسـت   سـو  بـه و فاصله گرفتن از پيشرفت علم، رونـد حركـت    محصل به خارج

علم طب را با كندي مواجه ساخت و  خصوصاًي علوم جديد، ها ينوآورآوردهاي تجدد و 
نزولي نمود، ولي متوقف نساخت. دانشـجويان   نمودار پيشرفت عصر قاجار را در اين زمينه

سـكان علمـي    از دارالفنـون  ليالتحص فارغ همراه ايرانياناعزامي بعد از بازگشت به ايران به 
  دارالفنون را ايراني كردند. باًيتقردارالفنون را به دست گرفتند و 

غربي  ورسوم آدابعلوم نوين، برخي از  دانشجويان اعزامي به هنگام بازگشت عالوه بر
. تغيير رفتار و تغيير پوشش ايـن دانشـجويان در اطرافيـان    آوردند يمرا نيز با خود به همراه 

 هـا  آناستخدام  علم طب در بالد غرب و كردگان ليتحص. بازگشت گذاشت يمها هم اثر  آن
  :استي بررس قابلو مراكز آموزشي از چند جنبه  ها مارستانيبدر دربار، 

طبيب دربار نشانه اعتمـاد بـه طـب     عنوان بهالف) انتخاب دانشجويان بازگشته از فرنگ 
  بود. نوين

  يي را ترجمه و در اختيار مردم قرار دهند.ها كتاب توانستند يمب) دانشجويان 
ي معالجه و درمان بيماران توسـط دانشـجويان بازگشـته بـه ايـران،       مشاهدهج) مردم با 

ي فرزنـدان  هـا  نسـخه و به  كردند توسط طب نوين باور پيدا ها يماريببه درمان  اندك اندك
 ي بودنـد كـه در اروپـا   چنـدنفر هـم   هـا  يرانيااز ":سدينو يمخويش عمل نمودند. مستوفي 

  )528؛1  ج؛1384(مستوفي؛ "...پرداختند يمبودند و با طب جديد به معالجه  كرده ليتحص
، دانسـتند  ينمـ را طب مخصوص غـرب   ديگر طب نوين ايرانيان در اواخر عصر قاجار

غسل كردن  "ها بدون استرس  كه فرزندانشان آموخته بودند و آن دانستند يمبلكه آن را طبي 
به پزشكان وطني مراجعـه كـرده و نسـخه درمـاني دريافـت       توانستند يم، "و دست شستن

توسـط   هـا  يجراحـ زمان و انجام برخـي   تباگذش و 8"كاروان معرفت"نمايند. با بازگشت 
اطباء ايراني، ايرانيان عصر قاجار باور كرده بودند كه طب غربي اينك طب بومي آنان گشته 

  ي بيشتري داشت.ساز فرهنگاست، اما اين تفكر اندكي زود بود و نياز به زمان، تالش و 

  به اروپا براي درمان مسافرت شاهان قاجار 2.2.6
 - دهـيم  ي درماني آن را موردبررسي قرار مـي  جنبهكه ما در اينجا - مسافرت شاهان به خارج

هـا آنـان    بوده است. با اين مسـافرت  "طبابت وطني"شاهان به  "ينه"ي  دهنده نشانآشكارا 
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ي هـا  داشتهدادند و مردم با مشاهده اين رفتارها بر  طب اروپايي را بر طب وطني ترجيح مي
  نمودند. خود شك مي

براي  شاه نيناصرالدخواست مردم را مجاب نمايد كه  ، حكومت ميي سياح نوشتهبنا به 
توانست توجيه  ) اما حكومت چگونه مي199: 1346(سياح؛ .رفته است ترويج اسالم به فرنگ

ي همراهـان شـاه    همـه انـد و چـرا    نشـده  نمايد كه چرا براي همراهي شاه علما دين انتخاب
گرديـد،   شاه بود كه راهي اروپا شاه، نوبت مظفرالدين بعد از ناصرالدين غيرروحاني هستند؟

توانستند قبول كنند شاه بيماري چون مظفرالدين شاه براي تـرويج ديـن رفتـه     اما مردم نمي
 آنـان (خصوصـاً  پاسخگوي درمـان شـاهان نشـده و     باشد. آنان دانسته بودند طبابت وطني

  اند. مظفرالدين شاه) به همين خاطر سفر خارجي را برگزيده
ها شاهان و همراهانشان از نزديك با فرهنگ غـرب، سـالمتي،    از طريق همين مسافرت

نمودنـد.   ها عمل مي شدند و در هنگام بازگشت به اغلب آن ها آشنا مي بهداشت و درمان آن
يافت و در زندگي مردم عـادي هـم    اندك به جامعه هم رسوخ مي رفتارهاي تغييريافته اندك

 بـا  تماس و اروپايي هاي كتاب ي ترجمه با ها مسافرت رهگذر اين از" كرد. تغييرات ايجاد مي

 انجـام  بـه  كـه  شـد  منتقـل  درباريـان  نوگرايانه به هاي ايده خارجي، هاي ديپلمات و بيگانگان

  )790: 1390خاچاطوريان سرادهي؛ (محسني، "گرديد. منتهي اصالحات

  اخذ نتايج دلخواه از اعزام برخي بيماران به خارج 3.2.6
نبـودن طبابـت رايـج كشـوري بـراي       گو پاسخي  نشانهاعزام بيمار به خارج در عصر قاجار 

نمايند  نيمتأهزينه سفر را  توانستند يمبود. در همين دوره كساني كه  ها يماريبدرمان برخي 
كه چشمش بـه علـت    اقدس نهيآم مثال عنوان به؛ رفتند يمبراي درمان به كشورهاي اروپايي 

رفـت امـا    بود، براي درمان به وينه داده ازدستي اشتباه پزشك ايراني بينايي خود را  معالجه
 كامل او را درمان نمايـد.  طور بهاعزام نشده بود پزشك معالج هم نتوانسته بود  موقع بهچون 

ه.ق ... بـه فرنـگ    1307 اقدس را]... در شعبان نهيآم: [سدينو يماعتمادالسلطنه در اين زمينه 
گزارشي به شـاه داد كـه    )Forxفوركس (فرستادند ... و پس از سه ماه طبيب معالج او دكتر 

(اعتمادالسـلطنه   "شم را عمل كرده ولي چون موقع گذشته بـود درسـت معالجـه نشـد...    چ
رغم اينكه شخص  كه علي دهد يمي فوق نشان  نمونه )150: 1385،؛ فوريه567؛ 2ج ؛1374؛

، "انسـان نابينـا  "ولي معتقد است كه پزشك خارجي از  نديب ينمنابينا شده و ديگر جايي را 
  .سازد يم "انسان بينا"
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 ي مستوفي برادرزادهي اكبر خان رزاعليمشدند  ي كه براي درمان راهي اروپاگركسانيداز 

 )356: 1361؛افضل الملك( رالدولهيمش) و حاجي محسن خان 222: 1384؛2ج  (مستوفي؛

  بود. اولي بعد درمان به ايران بازگشت و دومي به علت كهولت سن درگذشت.
گزيدند، بر اين بـاور بودنـد    را براي درمان خويش برمي ي كساني كه اطباء خارجي همه

مـتن  كه طبيب خارجي بهتر از طبيب داخلي است و اين باور از دربار و اعيان و اشراف بـه  
  .شد يمبه فرهنگ تبديل  آرام آرامي عصر قاجار  جامعهكرد. اين اعتقاد در  جامعه سرايت مي

  
  فرهنگيـ  اجتماعي مسائلگيري در برخي  سهل 3.6

در برخـي از   انـدك  انـدك در ايران عصر قاجـار مـردم بـراي سـالمتي خـانواده و جامعـه       
ي پـذيرش برخـي دسـت    كـرده و جامعـه را بـرا    دنظريـ تجدگذشته خويش  ورسوم آداب

آوردهاي طب نوين آماده نمودند. براي اين منظور آنان اجازه دادند اطبا خارجي بـه منـازل   
آنان رفت آمد نمايند و زنان توسط اطبا مرد معاينه و معالجه شوند. در ادامـه شـرح مـوارد    

  فوق آمده است:

  در دربار و منازل اعيان عادي شدن حضور پزشكان خارجي 1.3.6
اگر روزگاري حتي نگاه به حرم شاه و يا حضور غير محارم درباري در حرم جرم محسوب 

رهـايي از درد  "، و اگر روزگاري معاينه زن توسط مرد با مشكالتي همراه بود، اينك شد يم
در حرم قاجاري و منازل اعيان و اشـراف زنـان را    اجازه داده بود پزشكان خارجي "و رنج

ي نهـايي   معالجـه معاينه كنند و درد و رنج را از وجودشان دور سازند. فوريـه از درمـان و   
 ادكردهزهرا سلطان خانم، ي ازجملهچشمان عايشه خانم و پنج شش نفر ديگر از زنان حرم، 

و نيـز از   آبـاد  سـلطان الجـه زنـان   ) پوالك نيز در خاطراتش از مع262: 1385(فوريه؛است. 
پزشـكان   درواقع) 402: 1368جراحي دختران و زنان طبقات ممتاز خبر داده است. (پوالك؛

در قـرق اطبـا    قـبالً خارجي هم محرم حرم شده بودند و هم در استخدام دربار، جايي كـه  
  ايراني بود.

ي اعيـان و اشـراف   هـا  خانهدر دربار و  رمسلمانيغي  گانهيببدين ترتيب حضور طبيب 
  ي ايراني عصر قاجار پذيرفته شد. جامعهيك تغيير رفتار در  عنوان به آرام آرامعادي و 
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  زن توسط پزشك مرد ةعادي شدن معالج 2.3.6
رعايت اصول محرم و نامحرم در اسالم سفارش شده است؛ بنابراين رعايت آن بر مسلمانان 

 نينشـ  خانهبراي رعايت اين اصل مهم زنان  ي عصر قاجار جامعهدر  الزم و ضروري است.
: لبـاس گشـاد بـر تـن،     كردنـد  يمـ و هنگام بيرون آمدن پوشش خاصي را رعايت  شدند يم

 مسـائل . در خصـوص  كـش  دسـت بـا   ها دستپوشاندن كامل صورت با روبند و پوشاندن 
و  شـد  يمـ يت ي زنان به طبيب اين موضوع به همين صورت رعا مراجعهدرماني هم هنگام 

. امـا  كـرد  يمـ نبض بگيرد و يا در برخي موارد زبـان زنـان را نگـاه     توانست يمطبيب فقط 
كاست. پوالك ضمن اشـاره بـه ايـن     ها تعصبو  ها يريگ سختگذشت زمان اندكي از اين 

... اما حاال تمدن تا به آنجا پيش رفته است كه به هنگام بروز بيمـاري   ": سدينو يمموضوع 
: 1368(پـوالك؛  "آورد.  بـه عمـل  از زن بيمار معاينه كامل  تواند يمجدي و سخت، طبيب 

 از بعضـي  نـوين،  طـب  با مردم شيازپ شيب آشنايي و اروپايي پزشكان افزايش تعداد با) 426

 مالقـات  گرفت. اين قرار پزشكان دسترس در بيشتر - در دربار هژيو به -  ها ياندرون يا ها حرم

 حرمي يكنواخت زندگي در نيز تنوعي بلكه بود، ها يماريب و ها كسالتتشخيص  براي تنها نه

  )146: 1387؛ (فلور. آورد يم فراهم زنان
شروع ي درباري ها خانوادهيا ايراني از  در عصر قاجار مراجعه زنان به اطباء مرد خارجي

و به متن جامعه تسري پيدا كرد؛ و اگر هم در طبقات پايين جامعه چنين اتفـاقي افتـاده    شد
ي مـردان   اجـازه باشد يا در خفا بوده و يا بسيار نادر. نتيجه آنكه زنـان اعيـان و اشـراف بـا     

ي علمـاي ديـن، سـد عـدم      اجازهها و يا حتي با اجازه يا بدون  ي آن اجازهخويش يا بدون 
مـردان   فيـ رد هـم خـود را   آرام آراممراجعه به پزشكان مرد را شكستند و در اين مراجعـه  

ي مرده را از شكم عيال ميرزا  بچه (Nelligan( گانينلدكتر  نمونه: عنوان بهمحسوب نمودند. 
حكيم  دكتر] بيكرداكتر [) و 5626: 1374؛7 ج امين لشكر؛( ؛آورد يمخان بيرون  عبدالوهاب
ســعيدي ( ؛شــود يمــبــراي معالجــه و درمــان مــادر قــوام الملــك دعــوت  خانــه تلگــراف
براي درمـان بـه دكتـر هـويزش مراجعـه       آباد ي علي دهكده) و اهالي 371: 1383سيرجاني؛

  9)67: 1359(مكنزي؛ .ندينما يم
 "گيـري  تعصـب و سـخت  "بر  "درمان جسم و فارغ شدن از درد و رنج"بدين ترتيب 

رديف مردان  فائق آمد و زنان در اينجا نيز ظواهر تمدن غرب را مشاهده كردند و خود را هم
هـاي تمـدن    نه سـمبل خواستند به هر طريق ممكن و به عي حساب آوردند. گويي زنان مي به

  ها براي آرامش خويش و خانواده استفاده نمايند. هاي آن غرب را مشاهده نمايند و از توصيه
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ي كرد كه نجات جان بيمار پوش چشمي علماي دين  آگاهانهدر اينجا نبايد از سهل گيري 
ي زن  جـه معالرونـد   اند دادهي توجيه كرده و اجازه نوع بهو يا زدودن درد از وجود بيمار را 

  توسط مرد با رعايت برخي اصول صورت شرعي به خود گيرد.

  آراستگي ظاهري اطباء خارجي 3.3.6
شود بلكه پوشش نيز تأثيرگذار است. پزشك نيز  زيبايي انسان، فقط به جسم او خالصه نمي

تواند هم در جلـب   ها اگر از ظاهري مناسب و آراسته برخوردار باشد مي همانند ساير انسان
مانـده اسـت    ي قاجـار  دورهها مؤثر باشد. با توجه به اشكالي كه از  افراد و هم در درمان آن

ي  هيبقهاي خارج كشور،  و دانشگاه التحصيالن دارالفنون استثناي چند حكيم و اغلب فارغ به
انـد و حتـي شـانه هـم بـه ريـش خـود         نبـوده حكيمان ايراني از پوشش مناسب برخوردار 

شـود   هايي كه از اين اطبا ديده مي هاي خاطرات اطباء اروپايي و عكس در كتاب اند. زده نمي
اي  اند. همين ظاهر آراسته هر بيننده اي داشته هاي مناسب و آراسته آنان ظاهري تميز و لباس

را بـه وعـظ    سيد جمـال واعـظ   آقاتوانست جلب نمايد. گويي توجه به لباس فرنگي  را مي
لباس  قدر نيا، شما چرا ديدار يمدكتر فرنگي دوست  قدر نياپس شما چرا  "واداشته است: 
) مردم تمامي اين آراستگي و زيبايي را مرهون 121: 2537. (يغمايي؛ديدار يمفرنگي دوست 

بودنـد.   "هـا  نيـ ا"نيز همانند  "ها آن" ، چه، در غير لباس و آراستگيدانستند يمتمدن غرب 
هـا   مردم به اطبا خارجي ظاهر آراسـته و تميـز آن   توجه جلبي ها راهگفت يكي از  توان يم

  بوده است.

  ها يخارجاقتباس از رفتار  4.3.6
نظر افـراد را بـه خـود     قاجار مسلماًحضور اشخاصي از كشورهاي خارجي در ايران عصر 

ي آشكار افراد خارجي را، از خدمتگزار گرفته تا رفتارهاي  مههاست. مردم  نموده يمجلب 
 ها تفاوت. آنان به سپردند يمها را به ذهن  ي آن همهو  گرفتند يمي ويژه، زير نظر ها فرستاده

  .ها تشابهتا  نمودند يمبيشتر توجه 
نگريسته و با تعجب از هم  ايرانيان عصر قاجار با شگفتي به حضور پزشك زن در تهران

  :سدينو يمدر اين زمينه  پزشك شود! الدر تواند يم: مگر زن هم اند دهيپرس يم
را بـه   /م هيئت مركزي ميسيون در آمريكا، خانم دكتـر مـاري سـميف   1889... در سال 

ن را دچار حيـرت كـرده   تهران فرستاد. ورود اين بانوي پزشك چنان مردم آن روز تهرا
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: چطور ممكن است يـك نفـر زن داراي معلومـات    دنديپرس يمبود كه همه از يكديگر 
  .)42: 1333(الدر؛پزشكي باشد؟ 

روزنامه ناصـري هـم نمـود     ازجمله ها روزنامهاين تعجب و اظهار شگفتي در برخي از 
ر امريكـا نوشـته   داشته است: اين روزنامه با تعجب و شگفتي از كار و تحصـيالت زنـان د  

امـا   )7ص ؛ الحجه يذ 15و همان؛ 6ص ي؛ الثان يجماد اول ؛1316است. (روزنامه ناصري؛
اين شگفتي و تعجب چندان طول نكشيد و مردم ايران نيز دختران خويش را براي تحصيل 

  به مدارس نوين فرستادند و حتي با فرمان شاه مخالفت كردند:
را  دخترانشـان ي مسلمان ها خانوادهشاه فرمان داد كه تمام  / م مظفرالدين1903به سال 

، رنـد يگ يفرامرا  بلند پاشنهي ها كفشاز اين مدرسه كه در آنجا دختران پوشيدن دامن و 
بيرون برند. تمام دختران مسلمان مدرسه را ترك گفتند، ولي ده روز طول نكشـيد كـه   

نفر، و در  24محصل  95از  م 1905گشتند. در سال ها دوباره به آموزشگاه بر ي آن همه
  .)41: 1333؛ (الدر نفر، دختران مسلمان بودند 154آموز  دانش 345م از  1913سال 

ي و عدم تعلـيم  نينش خانهي  ي عصر قاجار ديدگاه خود را درزمينه جامعهبا اين توصيف 
آشكار گشت و با گذشت زمان رنگ فرهنگ  زنان تغيير داد. اين تغيير رفتار در عملكرد نيز

  به خود گرفت و دختران براي فراگيري علم در مدارس حضور يافتند.
  
  فرهنگي خاص ـ رفتارهاي اجتماعي 4.6

ي شاخص و معروف شدن مراجعه به اطبا خارجي بـوده  ها راهدر ايران عصر قاجار يكي از 
 نيآفـر  نقشهم در آشنايي و هم در گسترش طب نوين  توانست يماست. اين نوع مراجعه 
بـه طبيـب    "ديده شـدن در جامعـه  "يي بوده كه مردم براي ها روشباشند. سه مورد زير از 

  :كردند يمخارجي مراجعه 

  مردم در مراجعه به پزشك خارجي رقابت و برابري نمودن 1.4.6
ي ها ييبايزشد زندگي يكي از ي زندگي انسان است، و اگر رقابت نباها جنبهرقابت يكي از 

ي و برخـي  نيب خودبزرگخوب، برخي ناشي از  ها رقابت. برخي از دهد يمخود را از دست 
در اواخر عصـر   خصوصاً. يكي از علل مراجعه به اطبا خارجي، هاست نقصبراي پوشاندن 

ي ناسالم بين افراد جامعـه بـود. هرچنـد ممكـن اسـت ايـن نـوع        ها رقابتقاجار، ناشي از 
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باعث آشنايي افراد با طب  هرحال بهولي  ي معدودي رواج داشتهها خانوادهدر بين  ها رقابت
 شود يمگاه ": دينما يماين مطالب بيان  دييتأ. پوالك در شد يممحدود،  طور به، هرچند نوين

و بـا او در   ديـ آ يماز طبقات پائين اجتماع است به خانه طبيب اروپائي  ظاهراًكه خانمي كه 
 دسـتبند متوجـه   فوراًو  رديگ يم؛ طبيب نبض او را كند يمباب يك بيماري پنهاني مشورت 

و خانم  بردند يمي ا خانهاغلب مرا به  ي اقامتم در ايرانها سال؛ در آخرين شود يم اش يمتيق
پيش من آمده و من او را معالجه  گفت يميا نه و بعد  شناسم يمكه آيا او را  ديپرس يماز من 
آمدن زنان  ": سدينو يم) همچنين ليدي شيل در اين خصوص 117: 1368(پوالك؛ ".ام كرده

) ايـن  173: 1368(شـيل؛  "اغلب براي غيبت كردن بود. به محكمه پزشك سفارت انگليس
 انـد  هكـرد  ينمبراي امور درماني به پزشك خارجي مراجعه  صرفاًزنان  دهد يممطالب نشان 

هم دخالت داشته است. با اين وصف ايراني عصر قاجار به هر  رقابت و برابري نمودنبلكه 
ي ترجيح طـب   نشانهكه خود  كرد يمي براي آشنايي با طب مدرن پيدا ا روزنهطريق ممكن 

  نوين بر طب موروثي بوده است.

  به رخ كشيدن دارايي 2.4.6
وجـود دارد.   هـا  انسـان ي ناسالمي است كه در ميان ها رقابتبه رخ كشيدن دارايي از ديگر 

ي گونـاگون اسـتفاده   ها روشاز  "برانگيختن احترام ديگران"و  "ديده شدن"براي  ها انسان
 كـه  ازآنجـايي ي ديده شدن، نشان دادن ثـروت و دارايـي اسـت.    ها روش. يكي از ندينما يم

خ كشـيدن دارايـي و مكنـت    بوده است، مردم براي به ر بر نهيهزمراجعه به پزشك خارجي 
ي گزاف مراجعه به پزشك ها نهيهز. براي پي بردن به كردند يمخويش همين راه را انتخاب 
  :شود يمخارجي، به سه نمونه اشاره 

ورود، تـاجر بسـيار    محـض  بـه وارد شـد و   به اصـفهان يكي از دكترهاي اروپائي "  ـ
  )839: 1335؛(دالماني "مراجعه نمود. به اوثروتمندي براي معالجه 

اسـت كـه نابيناينـد و     هـا  مـدت كـه   چشـم  كاز ي پدر محترمشان ظل السلطان …"  ـ
 "گالـه چوسـكي   "ديگرشان هم قريب به نابينايي است. سي هزار تومان به چشم كي
)Galesowski(نمودندطلب  و او را به ايران اند دادهمعروف پاريس  كحال...")زاده يوال 

  )152: 1380ي؛ معجز
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 هزينه پرداخت توانستند يم كه كردند يم مداوا را فقط كساني اروپايي پزشكان تهران در" 

 ".كردنـد  يمـ  درمـان  مجـاني  را فقـرا  كـه  بريتانيـا  سـفارتخانه  پزشـكان  اسـتثناء  بـه  كننـد 
  .)247  :1387  ؛(فلور

  به رخ كشيدن قدرت 3.4.6
پيدا كرد كه نخواهند وابسـتگي بـه مركـز     "خاندان قدرت"سختي ممكن است افرادي از  به

براي نشان  "قدرت حاكمه"قدرت را اظهار ننمايند. در عصر قاجار برخي از افراد وابسته به 
گزيدند كه يكي از ايـن   آن، مراوده با خارجيان را برميدادن نفوذ خويش و حتي افزودن بر 

بوده است. عالوه بر اين برخي افـراد مـراوده بـا طبيـب      ها، درمان توسط اطباء خارجي راه
ها را نـوعي پشـتيبان بـراي خـود محسـوب كـرده و درمـان خـود و          خانه خارجي سفارت

علـت اينكـه اطبـاي    "در اين خصـوص نوشـته:    پوالكسپردند.  ها مي شان را به آن خانواده
: 1368(پوالك؛براي  ها خانهمكرر به  صورت بهو بخصوص سفارت انگليس را  ها سفارتخانه

توسط آنان روابطي با سفارتخانه برقرار  خواهند يمآن است كه  كنند يم) عيادت دعوت 405
اي خارجي بستگي به سفارتي دارد كـه بـه آن   اطب وكار كسبكنند؛ به همين دليل هم رونق 

افراد عادي، يا غيـر وابسـته بـه مركـز      رسد ينم) اما به نظر 406: 1368(پوالك؛ ".اند وابسته
  باشند از اين موهبت! استفاده نمايند. توانستهقدرت، 

ود و خـانواده  را براي معاينـه و معالجـه خـ    شاهان، اعيان و اشراف اغلب اطباء خارجي
ثـروت  "هـا بـا    ها بود. بدين ترتيـب آن  ي قدرت آنها نشانهو اين يكي از  كردند يمدعوت 

را بـر   "طب نوين"ي نوع بهپزشك خارجي استخدام نمايند و  توانستند يم "ناشي از قدرت
طب مدرن) را بـه ايـران   ( ينوآور، تجدد و "قدرت"برتري بخشند. در اينجا  "طب سنتي"

  آورده بود.
  

  گيري نتيجه. 7
در رفتار و مـنش   اندك اندكآگاهي مردم از دست آوردهاي طب نوين موجب گرديد مردم 

تغيير نشان داده و در بكاري گيري آن شك و ترديد را از خـود   ادشدهخود نسبت به طب ي
از طب سنتي بوده است، بلكـه ايـن   . البته اين تغيير نه به معناي رويگرداني كامل نديدورنما

ي ا كننـده  قـانع رويكرد در مواردي بوده كه طب سنتي و موروثي نتوانسته بود پاسخ قاطع و 
  ارائه نمايد.
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تغيير رويكرد و در مواقعي تغيير فرهنگ در جامعه عصـر قاجـار در جهـت اسـتفاده از     
ي زن بـه   مراجعهرد، : معاينه زن توسط طبيب مموارد (ازجملهمواهب طب مدرن در اغلب 

بـوده اسـت؛ بـه عبـارتي در      "از باال به پايين" )طبيب مرد، جراحي زنان توسط طبيبان مرد
. آنان در اين راه گـاه  اند بودهدرباريان، اعيان و اشراف پيشگام  ها منشو  رفتارهااغلب تغيير 

. در اين ميان نمودند يمنشان دادن دارايي و قدرت و...) نيز استفاده نامتعارف (ي ها روشاز 
و نيـروي   ريتـأث غفلت نمود؛ هرچند ممكن اسـت   ها كتاب فيتألترجمه و  راتيتأثنبايد از 

  و قدرت دارالفنون نبوده است. ريتأثي  اندازه بهها  آن
فرهنگي در اشاعه و گسترش طـب مـدرن   - تمامي عوامل متعارف و نامتعارف اجتماعي

ي نيروي خـويش بـر حركـت جامعـه      اندازه به هركدامو  اند بوده مؤثردر ايران عصر قاجار 
. ايـران  انـد  بـوده گذاشته و در كسب آن دخيل  ريتأثي اخذ دست آوردهاي طب نوين سو به

شد و با استفاده از  جهت همعصر قاجار با پذيرش طب نوين، در اين زمينه با جهان متمدن 
ي اخـذ  سو بهست و حركت توليدات و تجهيزات نوين اين علم، از كشتارهاي دهشتناك كا

توسط اطبا ايرانـي مسـلط بـه     ها دارالفنونساير مظاهر تمدن غرب را تسريع نمود. در ادامه 
ي  همـه طب نوين اداره شدند و همچنين اطبا ايراني به نقاط مختلف ايران اعزام گرديدنـد.  

هـم دادنـد تـا طـب غربـي       دسـت  بـه  دسـت خـويش   ريتأثبه نسبت نيرو و  ادشدهعوامل ي
ساحت فرهنگـي   ادشدهي ايراني به خود گيرد. به عبارتي، عوامل ي جامعهرنگ  آهسته ستهآه

  ي ايراني گرفت. جامعهقرار داد و طب نوين رنگ  ريتأثي عصر قاجار را تحت  جامعه
  
 ها نوشت پي

 

از دانشـگاه تبريـز) كـه از     ليالتحصـ  (فـارغ  البيسـ  پـور  يعلـ از آقاي دكتر جواد  ميدان يمالزم . 1
  در اين مقاله استفاده نموديم، تشكر و قدرداني نماييم شانيها شنهاديپ

بررسي مشكالت و موانع پيش روي رواج و گسترش طب مدرن در ايران عصـر قاجـار مجـال     .2
 .طلبد يمديگري 

مرحلـه  از:  انـد  عبـارت ) راجـرز  diffusion of innovation( ينوآوري  اشاعهي  هينظري  مرحلهپنج . 3
: مرحلـه اجـرا   )؛Decision: (مرحله تصميم؛ persuasion: (مـرحله تـرغيب)؛ Knowledge: (آگاهي

)Implementation (مرحله تثبيت) و :Confirmation) .(12: 1386؛شكر خواه(  
) دريكـي  10: 1333ي آمريكايي بود كه دو ماه پس از ورود به اروميه (الدر؛ ونرهايسيمپركينز از  .4

ي مزبـور   مدرسـه م  1836ژانويه  18ي خود آموزشگاهي تأسيس نمود. در روز  خانههاي  از اتاق
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) 11: 1333آموز گشايش يافت. (الدر؛  ه نخستين آموزشگاه جديد در ايران است، با هفت دانشك
  https://archive.orgكتاب پركينز از سايت زير قابل دانلود است: 

در نظر گرفت كـه چـهار  دارالفنون دررا براي تدريس  تيباصالحشش نفر از افراد " خانداوود . 5
) و Zatti» (زاتـي «سـروان   ) وGumoens( "گومـونس " سـروان نـفرشان از اعضاي ارتش بودند: 

ي بودنـد:  رنظاميغنفر ديگر  دو)، Nemiro(» رو ينم« كمي ستوان ) وKrziz» (كرشيش« كمستوان ي
بود.  جراحپزشك و  كه ) و ياكوب ادوارد پوالكSzarnotta» (زارنوتا«نام شناس به  يك نفر معدن

آن در  موجب بهي امضا كـردند و ا ساله شش قرارداداين شش نفر براي كار در دارالفنون  از كيهر
 ،) زبان تدريس مدرسه، زبان فرانسوي بود و آندره185: 1386(گشتر؛ "استخدام شدند. دارالفنون

  )792: 1390سرادهي؛ انيخاچاطور ترجمه را بر عهده داشت. (محسني، تيمسئول خياط اتريشي
(عضـد   اسـت: قـرنطين   شـده  نوشـته هـاي ديگـري هـم     ) به صـورت qarantinاصطالح قرنتين ( .6

 )؛ قرنتينــه171: 1371ي؛آبــاد (دولـت  فرهنـگ نفيســي)؛ قــرنتين ( )؛ قرنطينــه139: 1370؛الملـك 
 نيكـراخت )؛ قاعـده و  92: 1372؛شـاه  ني(ناصـرالد  )؛ كرانتين457: 1362؛2ج  مافي؛ السلطنه (نظام

  55: 1356ناطق؛(
ت علمي، طبي، بهداشـتي و درمـاني   مقاال "روزنامه ناصري"هاي  عنوان نمونه در اغلب شماره به .7

 "حفظ صحت و لزوم طبيب"مقاله  - 1 شود: شده است. كه در اينجا به چهار مورداشاره مي نوشته
 1894اكتبر ماه مسيحي مطـابق سـنه    15/  1312ربيع االثاني، يونت ئيل، هجري سنه  15دوشنبه 
سـل ريـه بـا محلـول      عـالج ( مقالـه طبيـه   - 2. 111- 110سال اول، صص  ،14شماره  ميالدي،

االولي، قوي ئيل، سنه  شهر جمادي 11نكلوئين) قسمت اول با امضاء ميرزا باقر طبيب. چهارشنبه 
. 179، سال دوم، ص 23شماره  ميالدي، 1895اكتوبر ماه مسيحي مطابق سنه  30هجري / 1313

 21شـنبه،   سـه ي آقا ميرزا باقر طبيب. به امضا مكتوب از خوي: مقاله در خصوص درمان سل - 3
 1896ژانويـه مـاه مسـيحي مطـابق سـنه       7هجـري/   1313المرجب، قوي ئيل، سنه  شهر رجب

مطلبي در مورد انفوالنزا در سگ و گربـه. دوشـنبه،    - 4. 258، سال دوم، ص 30ميالدي، شماره 
ميالدي  1896سنه  مارس ماه فرانسه 16[هجري]/  1313غره شهر شوال المكرم، قوي ئيل، سنه 

  .5شماره اول، سال سيم، ص  ،مسيحي
از  "اعزام نخستين محصالن ايراني به اروپا در عهد فتحعلي شاه قاجار"مجتبي مينوي براي معرفي. 8

  ) 313: 1332استفاده نموده است. (مينوي؛ "اولين كاروان معرفت"اصطالح 
م قنسـول گـيالن    1858) در سال Charles Ferancis Mackenzie( يمكنزكاپيتان چارلز فراانسيس  .9

  م در آن شهر مسكن داشت. 1860شد و تا 
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  نامه كتاب

)؛ محقق/ مصحح: ايرج افشـار؛  جلد 3( رانياسال تاريخ  ) چهل1374خان ( محمدحسن ،اعتمادالسلطنه
  .دوم؛ اساطير؛ تهران

يخ؛ محقـق/ مصـحح: منصـوره اتحاديـه و سـيروس      التـوار ) افضـل  1361( ينغالمحسـ  ،الملكافضل 
  يران.ا؛ نشر تاريخ تهرانيان؛ سعدوند
  ؛ اساطير.تهرانخاطرات امين لشكر؛  ) روزنامه1378قهرمان (امين لشكر، 
احمد گل محمـدي و محمـدابراهيم فتـاحي     ي ترجمهايران بين دو انقالب؛ ) 1384( يرواند آبراهاميان،

  دهم.ولياليي؛ تهران؛ نشر ني؛ ياز
ي قاجاريه: اعزام دانشجو به خارجـه بـا تأكيـد بـر      دورهچالش و پاسخ در ) 1386( عليرضا آقا حسيني،

  .1- 25؛ صص 1386؛ پاييز 32؛ شماره مجله تاريخ روابط خارجي؛ مورد فرانسه
مجيد  ي ترجمهدومين سفرنامه هينريش بروگش)؛ ( در سرزمين آفتاب) 1374( هينريش كارل، بروگش،

  جليلوند؛ تهران؛ مركز.
اعزام محصل در عصر قاجار و انتقاد به اين  )1393بهار و تابستان ( حسين عمادي، سيد بوچاني، ابراهيم،

  .23؛ شماره 6سال  ؛2روند در پرتو دو سند؛ پيام بهارستان؛ دوره 
متــرجم: كيكــاووس  ســفرنامه پــوالك (ايــران، مــردم و ســرزمين آن)) 1361ادوارد ( پــوالك، يــاكوب

  جهانداري؛ تهران؛ خوارزمي.
ي؛ افريـدون بـدره    - ) سفرنامه جكسن؛ مترجم: منوچهر اميري1369( يليامزوجكسون، آبراهام والنتاين 

  .سوم؛ خوارزمي؛ تهران
 سـعيد  شناسـي فلسـفي؛ متـرجم:    مكاتب علـم چيستي علم: درآمدي بر  )1390فرانسيس (آلن  ،چالمرز

  .دوازدهم ؛شركت انتشارات علمي و فرهنگي؛ تهران؛ زيباكالم
 اقـدامات  و دارالفنـون  معرفـي  بـر  اي مقدمـه ) 1391زمستان ( الدين، تقديري، سعيد محي خلخالي، سيد

اسالمي؛ پيـام بهارسـتان؛    شوراي مجلس كتابخانه در موجود تاريخي اسناد و منابع ترواي اميركبير به
  .18؛ شماره 5؛ سال 2دوره 

  اميركبير. ؛تهراني؛ وشي فره محمدعلترجمه:  ياري؛بختاز خراسان تا  ) سفرنامه1335دالماني، هانري رونه (
  سهيل آذري؛ تهران؛ نور جهان.) تاريخ ميسيون آمريكائي در ايران؛ مترجم: 1333( جان الدر،
  ج اول)؛ تهران؛ عطار؛ پنجم.( حيات يحيي) 1371( يحيي ي،آباد دولت

  مهران توكلي؛ تهران؛ نشر ني. ي ترجمهخاطرات سفر ايران؛ ) 1378( ژولين دو روششوار،
؛ غالمحسـين صـدري افشـار   جلـد)؛ متـرجم:    3( اي بـر تـاريخ علـم    مقدمـه ) 1383سارتون، جـورج ( 

   ركت انتشارات علمي و فرهنگي؛ دوم.شتهران؛
 نشـر  ؛تهـران يرجاني؛ سيه؛ محقق / مصحح: سعيدي اتفاقيع ) وقا1383گردآورنده) (( يرجانيسسعيدي 
  .چهارميم؛ آس
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  سينا. حشت؛ تهران؛ ابنخاطرات حاج سياح يا دوره خوف و و) 1346( حميد سياح،
 54شـماره  ؛ 1386مهر و آبان ؛ روابط عمومي؛ها يآشنايي با نظريه اشاعه نوآور )1386(شكرخواه،يونس

  . 12تا  12از صفحه ؛
  خاطرات ليدي شيل؛ مترجم: حسين ابوترابيان؛ تهران؛ نشر نو؛ دوم.) 1368شيل، ليدي (
؛ تهران؛ محقق/ مصحح: مرسلوند، حسن؛ عتبات) سفرنامه عضد الملك به 1370( رضايعل، عضد الملك

  موسسه پژوهشي و مطالعات فرهنگي.
ايـران قاجـار؛ متـرجم: ايـرج نبـي پـور؛ بوشـهر؛ دانشـگاه علـوم          سالمت مردم در ) 1387( فلور، ويلم
  بوشهر.  پزشكي

  .علم؛ نشر تهرانياني؛ آشتيران؛ ترجمه: عباس اقبال اسال در دربار  ) سه1385فوريه (
 مبشـران  فرهنگـي  و آموزشـي  يهـا  تيـ فعال از يا خچـه يتار )1390( يهاد ي،جواد فياضي، عمادالدين،

  .11جار؛ پيام بهارستان؛ دوره دوم؛ سال سوم؛ شماره قا دوره ايران در آمريكايي
بـا   - نوسازي و انديشه اصالح گرانه در ايران عصـر قاجـار    يها نهيگذري بر زم )1391قاسمي، بهزاد (

 ؛ 51شـماره   ؛1391تابسـتان  ؛ مجله تـاريخ پژوهـي  ؛خارج از ايرانبه تأكيد بر مسئله اعزام دانشجو 
 .66تا  45  صص

  تاريخ رضائيه؛ تهران؛ انتشارات آسيا.) 1344( احمد كاويان پور،
 ؛تهـران : غالم علي وحيد مازندراني؛ ترجمه )؛2جلد: ( يرانايران و قضيه ) ا1380كرزن، جورج ناتانيل (

  .پنجمي؛ فرهنگعلمي و  انتشارات
  .؛ هفتماميركبير ؛تهران)؛ 3جلد: ( يرانيانايخ بيداري ) تار1384االسالم ( ناظم كرماني،

؛ مجله نشـر دانـش؛ سـال    شاه نيدر عهد قاجار از آغاز تا دوره ناصرالد ترجمه) 1368( ديفر جمش انيك
 .1دهم؛ ش 

  .1384بهار  ؛9؛ شماره مجله پيك نور؛ ترجمه و دارالفنون ) نهضت1384ان فر، جمشيد (كي
  مجيد جليلوند رضايي؛ تهران؛ نشر مركز. مترجم: ؛هوگو گروتهسفرنامه ) 1369( هوگو گروته،
بين اتريش و  ي تاريخي از انتقال دانش و فرهنگا نهيشيپ) 1386(آذر و اسفند  افسانه جليل زاده)،گشتر (

  .64؛ شماره مجله بخاراايران؛ مترجم: ياسمين ثقفي؛ 
هاي خالفت شرقي؛ مترجم: باهر فرقـاني؛ تهـران؛    تاريخ پزشكي ايران و سرزمين) 1386( سيريل الگود،

  اميركبير؛ سوم.
در عصـر قاجـار؛ پيـام     نهضـت ترجمـه  ) 1390(بهـار   سـرادهي، آرسـينه   محسني، احمد، خاچاطوريان

  .11سوم؛ شماره بهارستان؛ دوره دوم؛ سال 
  .پنجم؛ زوار؛ تهران)؛ 3تعداد جلد: من (زندگاني  ) شرح1384( عبداهللا مستوفي،

نظـام مـافي)؛ تهـران؛    ( ي شـمال؛ متـرجم: منصـوره اتحاديـه     ) سفرنامه1359( مكنزي، چارلز فرانسيس
  گستره.  نشر
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ي مذهبي فرانسوي در ايران؛ اه ئتيه) مادام توماسن از بازماندگان 1382(بهار و تابستان  الهام ،زاده ملك
  .50م  49مجله گنجينه اسناد؛ شماره 

  .1332مهر  ؛7شماره ششم؛  سال يغما؛، مجله ) اولين كاروان معرفت؛1332( يمجتبمينوي، 
؛ تهرانعباسي و پرويز بديعي؛  محمدرضا؛ محقق / مصحح: ها جاده اري) شهر1372قاجار ( شاه نيناصرالد

  .رانياانتشارات سازمان اسناد ملي 
پاريس؛ انتشـارات خـاوران و مركـز     يابي فرهنگي؛ ايران در راه) 1990/ مارس 1368اسفند ( هما ناطق،

  پخش پگاه؛ دوم.
؛ مجلـه نگـين  قاجـار؛  اجتمـاعي و اقتصـادي بيمـاري وبـا در دوره      ريتـأث ) 1356(شـهريور   هما ناطق،

  .148     شماره
جلد: ( يماف السلطنه نظام خان يقل نيحسو اسناد  ) خاطرات1362قلي خان ( نيحس مافي، السلطنه نظام

؛ شـه يپ)؛ محقق / مصحح: معصومه مافي و منصوره اتحاديه و سـيروس سـعدونيان و حميـد رام    3
  .دوم؛ رانياتاريخ  نشر ؛تهران

  جلد؛ تهران؛ خيام. 5)اصطالحات - لغتنامه (يسينف ) فرهنگ?اكبر (ي رزاعليمنفيسي، 
 1314اي خطي از سال  ) تفصيل مدرسه دارالفنون عنوان نسخه1382زاده الهام ( ملك عبدالحسين، نوايي،

هجري قمري مجموعه بيوتات كاخ گلستان؛ مجله تخصصي گـروه تـاريخ دانشـگاه تهـران؛ سـال      
  شماره پياپي چهارم.چهارم؛ 

  .هيحروف؛ تهران؛ ) تاريخ لرستان روزگار قاجار1380محمدرضا (معجزي،  زاده يوال
  .توس؛ تهراني؛ اصفهانيد آزادي سيد جمال واعظ ) شه2537(گردآورنده)(يغمايي، اقبال 
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